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 דתשע" אב בכ"
 1014 אוגוסט 11 

 11-011-40/14סימוכין 
 
 

 לכבוד
 רשימת תפוצה

 
 

 שלום רב,
 
 

  שימוע - גישה לאינטרנט בעלי רישיוןשל מוקדי פניות טלפוניים  הנדון:
 
 

 לפנות אליכם בנושא שבנדון כדלקמן: יהרינ
 

 המסגרת הנורמטיבית
 

ן שירותי גישה לאינטרנט של בעלי רישיון מתוך הרישיון המיוחד למת 1.1להלן ציטוט של סעיף  .1
 :מנויים פרטיים בנושא "מוקד פניות טלפוני" 10,000עם מעל 

 
 מוקד פניות טלפוני  1.1"
 

בעל הרשיון יפעיל מוקד פניות טלפוני לטיפול בפניות בנוגע לשירותיו של בעל   1.1.1
( שעות בימי 5( שעות בימי חול וחמש )14הרשיון, אשר יהיה מאויש שלוש עשרה )

 .01:00שישי וערבי חג, לא לפני השעה 
 

, בעל הרשיון יפעיל מוקד פניות טלפוני, לטיפול 1.1.1בלי לגרוע מהאמור בסעיף   1.1.1
בפניות לעניין תקלות בקבלת שירותיו, אשר יהיה מאויש במשך עשרים וארבע 

 ( שעות בימי שישי וערבי חג.5( שעות ביממה בימי חול וחמש )14)
 

בעל הרשיון יציין באתר האינטרנט שלו ובהסכם ההתקשרות שלו עם מנוייו את   1.1.4
 הימים והשעות בהם הוא מפעיל את המוקדים.

 
הגישה אל כל מוקדי הפניות הטלפוניים לקבלת פניות לקבלת פניות בנושאים   1.1.4

הקשורים לשירותי בעל הרשיון, תהיה באמצעות שירות "שיחה בחיוב מפוצל" 
 (.1-100( או באמצעות שירות "שיחת חינם למתקשר" )שירות 1-100ירות )ש

 
הגישה אל כל מוקדי הפניות הטלפוניים לקבלת פניות בנושא תקלות תהיה   1.1.5

(; בעל הרשיון יאפשר 1-100באמצעות שירות "שיחת חינם למתקשר" )שירות 
 גישה למוקדי התקלות מכל רשת פנים ארצית.
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(, IVRן המפעיל במוקד הפניות הטלפוני מערכת קולית ממוחשבת )בעל הרישיו  1.1.7
יפנה מנוי, המעוניין לברר לגבי חיוב שחויב בו או להשיג לגבי חיוב יתר, ישירות 

 למענה אנושי של נציג."
  

 במצב הקייםעיקריות בעיות 
 

 :מתלונות המתקבלות במשרד עולה כיבמציאות הקיימת ו .1

 

 .י במוקדי שירות לקוחות טלפוניים הוא בלתי סבירזמן ההמתנה למתן מענה אנוש (א)

 

זמן ההמתנה של לקוח קיים לקבלת שירות מנציג שירות של מוקד שירות לקוחות טלפוני,  (ב)
גדול לאין שיעור מזמן ההמתנה של לקוח חדש לקבלת שירות מנציג מכירות של מוקד 

 .מכירות טלפוני
 

(, כדי להגיע לנציגי שירות IVRות )מנויים מתקשים לנווט בתפריט מערכת ניתוב השיח (ג)
העוסקות בבירור חיובים ובבקשות להפסקה מוחלטת )ניתוק מוחלט המטפלים בפניות 

 .של כלל השירותים( ולהפסקת שירות )ניתוק מוחלט של שירות מסוים(

 

   .על פי האסדרה הקיימת כיום ברישיונות ניתן להגיש בקשה להפסקה מוחלטת רק בכתב (ד)

 

 אסדרה מוצעת

 

לאור האמור לעיל, שוקל המשרד לקבוע לגבי כל מוקד פניות טלפוני שמפעיל בעל רישיון,   .4
 :כדלקמן

 

פניות  לרבות מוקד ,הרישיוןלמוקד פניות טלפוני של בעל ה באמצעות הטלפון יפנבוצעה  (א)
בעל מנוייו בעניין תקלה שהביאה להפסקה מוחלטת של שירותי  טלפוני לטיפול בפניות

מימוש ההתקשרות למשך הזמן שבין סיום החיוג ועד "(, מוקד תקלות)" למנויהרישיון 
זמן הקמת הפניות הטלפוני )"המותקנת במוקד  ניתוב השיחותבין הפונה לבין מערכת 

 שניות. (5) חמש לא יעלה על"( שיחה

 

לרבות מוקד תקלות,  למוקד פניות טלפוני של בעל הרישיון,ה באמצעות הטלפון יפנבוצעה  (ב)
מעיתוי מימוש  ,"(מענה" –מקצועי )להלן ן ההמתנה הצפוי לקבלת מענה אנושי זממשך ו

זמן " –)להלן  ועד לעיתוי קבלת מענה ניתוב השיחות,ההתקשרות בין הפונה לבין מערכת 
בהודעה מוקלטת, לא יאוחר  פונהלבעל הרישיון דקות, יודיע ( 4)עולה על שלוש "( המתנה
וכי יש  דקות( 4)זמן ההמתנה הצפוי עולה על שלוש  דקות מתחילת השיחה, כי( 1)משתי 

לצורך קבלת שיחה חוזרת ממוקד הפניות הודעה באפשרותו לעבור לשירות השארת 
 .או להמתין לקבלת מענה "(שיחה חוזרת" –הטלפוני )להלן 
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שאיר בהודעה מוקלטת את תבקש הפונה להלעבור לשירות השארת הודעה, יפונה בחר ה (ג)
במענה לא יאוחר משלוש  פונהיחזור לבעל הרישיון להתקשרות עמו; שמו ומספר טלפון 

 פונהלבעל הרישיון להמתין למענה, יודיע פונה שעות ממועד השארת ההודעה; בחר ה( 4)
את מקומו בתור ואת זמן  דקות של המתנה,( 4), לאחר תום שלוש קוליתבהודעה 

 .ל רגע לשירות השארת הודעהכי באפשרותו לעבור בכפונה ההמתנה המשוער, וכן יודיע ל
את מקומו קולית יודיע בעל הרישיון לפונה בהודעה ככל שמקומו של הפונה בתור השתנה, 

 .החדש בתור ואת זמן ההמתנה המשוער
 

בעל פחות משעתיים לפני תום יום העבודה, רשאי  ,הודעהבעל הרישיון ל פונהההשאיר  (ד)

( 4), ולא יאוחר משלוש בעל הרישיוןל במענה ביום העבודה הבא שפונה לחזור להרישיון 
 .שעות ממועד תחילת יום העבודה

 

, יודיע בעל התקשר בעל הרישיון אל הפונה בעקבות השארת הודעה על ידו והפונה לא ענה (ה)
וכן יציין הרישיון לפונה, בהודעה קולית, את טווח השעות שבמהלכן יחזור שנית לפונה, 

צור קשר ישירות עם הנציג שהתקשר אליו מבלי מספר טלפון שבאמצעותו יוכל הפונה לי
יהיה אל הפונה לא ובלבד שהמועד שבו יחזור בעל הרישיון , IVRלקבל מענה של מערכת 

לא באמצעות הודעה קולית ולפונה בטרם חלפה שעה אחת מהמועד שבו נמסרה הודעה 
לפונה כאמור; חזר בעל הרישיון ה הודעה, ( שעות מהמועד שבו נמסר4יאוחר משלוש )

ישלח בעל הרישיון אל הפונה הודעה קולית בפעם השנייה, כאמור, והפונה לא ענה, 
ומסרון בהם יציין מספר טלפון אליו יוכל הפונה להתקשר לקבלת מענה ישירות מהנציג 

 .IVRשהתקשר אליו, מבלי לקבל מענה של מערכת 
 

ל ידי המנוי עם פרטי של בעל הרישיון אל המנוי בעקבות השארת הודעה עכל שיחה חוזרת  (ו)
תתבצע כשיחה מזוהה, שלא הופעלה לגביה חסימת זיהוי, באמצעות ההתקשרות אליו, 

(, כמפורט בסעיף קטן )כ(, 1-100של שירות "שיחת חינם למתקשר" )שירות טלפון המספר 
 .שניתן יהיה לחייג אליו לצורך יצירת קשר עם מוקד התקלות או מוקד הפניות הטלפוני

 

 דקות. (7) ששעל  רביהמ ההמתנה זמןלא יעלה להמתין למענה,  בחר הפונה (ז)

 

 .( דקות1) תילא יעלה על שיומי ממוצע המתנה זמן  (ח)

 

ניתוק השיחה ועד לבעל הרישיון בשיחה חוזרת משך הזמן שבין סיום החיוג על ידי נציג  (ט)
 (40) שלושיםמ "( לא יפחתזמן הקמת שיחה חוזרת)" על ידו באין מענה על ידי הפונה

  .שניות
 

 busy hour) , לרבות מוקד תקלותלמוקד פניות טלפוניבכל עת, במקרה של עומס שיחות  (י)

call attempts),  תפחת מלא כמות הפונים אשר שיחתם הגיעה לכלל מימוש התקשרות-
55%. 
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יחולו גם כאשר המנוי מועבר יומי וזמן המתנה ממוצע  רביהמדדים של זמן המתנה מ (יא)
נציג הראשון היה זמן ההמתנה לאם  ,ישיון אל נציג אחר. כך למשלמנציג אחד של בעל הר

יהיה  אחרהועבר בשלב מסוים לנציג אחר, זמן ההמתנה לנציג הוהפונה  ,( דקות1שתי )
 .לכל היותר ( דקות4) ארבע

 

ש פרט מזהה כלשהו )כגון: מספר לקוח, יהקל פונהבעל הרישיון אינו רשאי לדרוש מה (יב)
)ישנם  תנאי למתן מענהכ( אמצעי תשלום קוד סודי, מספר, , מספר זהותמספר טלפון

לשעבר של בעל הרישיון קיבל הודעת תשלום או חויב באמצעות אמצעי מקרים בהם מנוי 
 .התשלום שלו, ומכיוון שהפרטים הנ"ל אינם רלוונטיים יותר אין הוא יכול לקבל מענה(

 

 ל,יאינו פעכאשר המוקד  ת,, לרבות מוקד תקלוהטלפוניהפניות מוקד אל התקשר פונה  (יג)
 ,את ימי הפעילות ושעות הפעילות של המוקד תימסור בעל הרישיון הודעה קולית המציינ
בחר הפונה להשאיר הודעה, כאמור, יפעל בעל  .ויאפשר לו להשאיר הודעה לקבלת מענה

ל כלפי מי שהשאיר הודעה פחות משעתיים מתום יום ופעאמור להרישיון כלפיו כפי שהוא 
 בודה.הע

 
( שעות ביממה, בכל ימות השנה; בעל 14יהיה מאויש במשך עשרים וארבע ) תקלותמוקד  (יד)

 .1םהרשיון רשאי שלא להפעיל מוקד פניות טלפוני, כאמור, ביום הכיפורי
 

מוקד התקלות יאויש על ידי צוות עובדים מיומן ומקצועי, בעל כשירות מתאימה לטיפול  (טו)
בעל לה שהביאה להפסקה מוחלטת של שירותי בתקלות. ככל שנתקבלה תלונה על תק

למנוי יפעל הצוות האמור לאיתור התקלה ויחל בנקיטת צעדים לתיקונה באופן  הרישיון
 .מיידי

 
( 5( שעות בימי עבודה וחמש )14מוקד פניות טלפוני יהיה מאויש לפחות שלוש עשרה ) (טז)

של  והנוגע לשירותישעות בימי שישי וערבי חג, כפי שיפורט בהמשך, לקבלת פניות בכל 
 (.א, שאינן פניות כאמור בסעיף קטן )בעל הרישיון

 

הימים, שבהם רשאי בעל הרישיון שלא להפעיל את מוקדי הפניות הטלפוניים, לשם קבלת  (יז)
 (, הם אלהאפניות בכל הנוגע לשירותיו של בעל הרישיון, שאינן פניות כאמור בס"ק )

 שבת; (1)

 ראש השנה )יומיים(; (1)

 יום הכיפורים; (4)

 וכות;ס (4)

 שמיני עצרת/שמחת תורה; (5)

 פסח; (7)

 שביעי של פסח; (1)

                                                           
1

-(1()יז)רשאי שלא להפעיל מוקד טלפוני זה גם בימים המצוינים בס"ק יהיה בע"מ"  9002רימון ישראל  בעל הרישיון "אינטרנט  

 (. 8()יז)-(4()יז)-( ו9()יז)
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 שבועות; (1)

 יום העצמאות; (5)

 יום הבחירות לכנסת. (10)

 

( שעות לפחות לשם קבלת פניות 5ימי עבודה בהם יפעלו מוקדי הפניות הטלפוניים חמש ) (יח)
 (, הם אלה:אבכל הנוגע לשירותיו של בעל הרישיון, שאינן פניות כאמור בסעיף קטן )

 יום שישי; (1)

 אש השנה;ערב ר (1)

 יום הכיפורים; ערב (4)

 ערב סוכות; (4)

 הושענא רבה; (5)

 ערב פסח; (7)

 ערב שביעי של פסח; (1)

 ערב שבועות; (1)

 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה. (5)

 

ערב יום הזיכרון חול המועד פסח, , ימי לרבות ימי חול המועד סוכות ,בשאר ימות השנה (יט)
יפעלו מוקדי  ערב יום השואה ויום השואה, איבה,לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות ה

 .לפחותביממה ( שעות 14הפניות הטלפוניים שלוש עשרה )

 

 שיחתתהיה באמצעות שירות " , לרבות מוקד תקלות,הגישה אל כל מוקד פניות טלפוני (כ)
, לרבות (; בעל הרשיון יאפשר גישה לכל מוקד פניות טלפוני1-100חינם למתקשר" )שירות 

 .ארצית-מכל רשת פנים ות,מוקד תקל

 

שעות הפעילות של מוקד פניות טלפוני שתילקחנה בחשבון לעניין עמידה במינימום  (כא)
 :הנדרש, כאמור לעיל, תהיינה כדלקמן

 ;01:00-11:00בין השעות  –( שעות 14שלוש עשרה ) (1)

 .01:00-14:00בין השעות  –( שעות 5חמש ) (1)

 

הפעילות, שעות הפעילות וכל מספרי הטלפון בעל הרישיון יציג באופן בולט וברור את ימי  (כב)
 :בכל אחד מאלה , לרבות מוקד תקלות,מוקדי הפניות הטלפוניים כלשל 

 הסכם ההתקשרות בין בעל הרישיון לבין המנוי; (1)

 אתר האינטרנט של בעל הרישיון; (1)

 מדריכי טלפון ומוקדי מודיעין טלפוניים; (4)

 כל חשבון שהונפק על ידי בעל הרישיון; (4)

 מטעמו למנוי בעניין הנוגע לשירות הלקוחות. מסמך הנשלח (5)
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מנוי יהיה רשאי להגיש בקשה להפסקה מוחלטת או להפסקת שירות גם בעל פה,  (כג)
באמצעות פניה למוקד פניות טלפוני, ולא רק בהודעה בכתב באמצעות פקסימילה או 

 ., ובלבד שבעל הרישיון ווידא את אמינות הבקשהדואר אלקטרוני, כקבוע ברישיון

 

ניתוב השיחות ארבע אפשרויות בחירה על הרישיון יקבע בתחילת תפריט מערכת ב (כד)
 :ייעודיות, כדלקמן

 חשבון; מענה אנושי בנושא בירור (1)

 מוחלטת או הפסקת שירות; ההפסקמענה אנושי בנושא  (1)

 מענה אנושי בנושאים אחרים; (4)

 .מענה קולי בנושאים שונים (4)

 

ור, לא ינותב הפונה אשונות, כאמבחירת הפונה בכל אחת משתי האפשרויות הרלאחר  (כה)
 .אנושי לאפשרויות נוספות וימתין לקבלת מענה

 

מוחלטת  ההפסק, ירור חשבוןהנוגעים לבשיון יקליט כל שיחה שבוצעה בנושאים ירהבעל  (כו)
 IVR-החל ממועד מימוש ההתקשרות בין הפונה לבין מערכת ה שירות הפסקתאו 

ת שיון ישמור ברשותו את הקלטיבעל הר .המותקנת במוקד הפניות הטלפוני ועד לסיומה
שיהיו זמינים למסירה או במערכות המידע שלו, באופן  השיחהתוכן  תיעודאת ו השיחה

 .ביצוע השיחה( ימי עבודה מיום 5וזאת תוך חמישה ) ,על פי דרישתו  ,להעברה למנהל
 

 א מפעיל,שיון יפיק בסופו של כל יום עבודה, לגבי כל מוקד פניות טלפוני שהויבעל הר (כז)

ח יומי שיכלול את הפרטים המפורטים להלן, על פי סדר "דו לרבות מוקד תקלות,
 :הופעתם

 "(;הכולל המספרבאותו יום )" השיחותהמספר הכולל של  (1)

 זמן ממוצע להקמת שיחה; (1)

 מתוך המספר הכולל; תמהוו ןשקיבלו מענה, והאחוז שה השיחותמספר  (4)

פונים לצורך חזרה אליהם, והאחוז שבהן הושארה הודעה על ידי ה השיחותמספר  (4)
 מתוך המספר הכולל; תמהוו ןשה

הודעה לצורך שיחה חוזרת, והשיחה נותקה  השארולא השבהן  השיחותמספר  (5)
 מתוך המספר הכולל; תמהוו ןבמהלך זמן ההמתנה, והאחוז שה

( דקות(, והאחוז 7אשר קיבלו מענה בתוך זמן ההמתנה המרבי  )שש ) השיחותמספר  (7)
 שקיבלו מענה;השיחות מתוך מספר  תמהוו ןשה

( דקות מעבר לזמן ההמתנה המרבי )בין 5אשר קיבלו מענה עד חמש ) השיחותמספר  (1)
 שקיבלו מענה;שיחות מתוך מספר ה תמהוו ןדקות(, והאחוז שה 11:00-ל 7:01

( דקות מעבר לזמן ההמתנה המרבי )בין 10אשר קיבלו מענה עד עשר ) השיחותמספר  (1)
 שקיבלו מענה;שיחות מתוך מספר ה תדקות(, והאחוז שהם מהוו 17:00-ל 11:01

( דקות מעבר לזמן ההמתנה 15אשר קיבלו מענה עד חמש עשרה ) השיחותמספר  (5)
שקיבלו  שיחותמתוך מספר ה תמהוו ןדקות(, והאחוז שה 11:00-ל 17:01המרבי )בין 

 מענה;
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המתנה המרבי ( דקות מעבר לזמן ה10אשר קיבלו מענה עד עשרים ) השיחותמספר  (10)
 מתוך מספר הפונים שקיבלו מענה; ת(, והאחוז שהם מהוו17:00-ל 11:01)בין 

( דקות מעבר לזמן 10אשר קיבלו מענה לאחר שחלפו מעל עשרים )שיחות מספר ה (11)
 שיחותמהווים מתוך מספר ה ןדקות ומעלה(, והאחוז שה 17:01ההמתנה המרבי )

 שקיבלו מענה;

 אשר קיבלו מענה; שיחותזמן ההמתנה הממוצע של ה (11)

 "(;המספר הכולל לשיחה חוזרת)" השיחות החוזרות שבוצעומספר  (14)

 ןוהאחוז שההשיחות החוזרות שבוצעו בתוך הזמן המרבי לשיחה חוזרת, מספר  (14)
 מתוך המספר הכולל לשיחה חוזרת; ותמהו

שהן  לאחר הזמן המרבי לשיחה חוזרת, והאחוזהשיחות החוזרות שבוצעו מספר  (15)
 .ספר הכולל לשיחה חוזרתמתוך המ תמהוו

 

ח "שיון יפיק בסוף כל שבוע, ולא יאוחר מיום העבודה הראשון בשבוע העוקב, דויבעל הר (כח)
הכולל את כל לרבות מוקד תקלות, שבועי לגבי כל מוקד פניות טלפוני שהוא מפעיל, 

ח יומי, על פי סדר הופעתם בהתייחס לכלל הנתונים "לעניין דו לעילהנתונים המפורטים 
 ף.צטברים של השבוע שחלהמ

 

ח השבועי, לגבי כל מוקד פניות טלפוני "שיון יפרסם באתר האינטרנט שלו את הדויבעל הר (כט)
לא יאוחר מיום העבודה הראשון בשבוע העוקב לשבוע לרבות מוקד תקלות, שהוא מפעיל, 

ח "ח. כל דו"ח את התקופה אליה מתייחס הדו"ח, ויציין בכותרת הדו"אליו מתייחס הדו

 .שיון במשך שנה אחת לפחותיועי, כאמור, יפורסם באתר האינטרנט של בעל הרשב

 

ח השבועי תתאפשר באמצעות שתי הקלקות לכל היותר, מדף הבית של אתר "הגישה לדו (ל)
 .שיוןיהאינטרנט של בעל הר

 
חות השבועיים למשך שנה לפחות "הדוואת חות היומיים "שיון ישמור את הדויבעל הר (לא)

רם לידי המנהל או יעבירם אליו, על פי דרישתו, במתכונת ובלוחות מיום הפקתם, וימס
 .הזמנים שיקבע המנהל לעניין זה

 

ח יומי או שבועי שיימסר למנהל, ילווה בתצהיר של סמנכ"ל הנוגע בדבר אצל בעל "דו (לב)
 .ח"שיון, המאשר את נכונותם של הנתונים המפורטים בדויהר

 

 .מצ"ב טיוטת תיקון רישיון .4
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 .החתימה עליולאחר יום יהיה חודש ימים ד הכניסה לתוקף של תיקון הרישיון מוע .5

 

הנכם מוזמנים להעביר את התייחסותכם אל החתום מטה, לכתובת הדואר האלקטרוני  .7
MeirB@moc.gov.il  41.9411עד ליום. 

 
 
 
 
 
   ,בכבוד רב 

 
 
 
 

  
 בסט-מאיר בן                    
 ניפיקוח צרכבכיר  מנהל תחום                   

mailto:MeirB@moc.gov.il
mailto:MeirB@moc.gov.il
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 תפוצה
 נטוויז'ן בע"מ 014מר ניר שטרן, מנכ"ל, 

 סמייל טלקום בע"מ 011-ו פרטנר תקשורת בע"מ , מנכ"ל,חיים רומנומר 
 , מנכ"ל, בזק בינלאומי בע"ממוטי אלמליחמר 
 בע"מ 011, מנכ"ל, אקספון בן אליעזראיציק מר 
 בע"משירותי אינטרנט הוט נט  ,מנכ"ליגאל דוד,  מר

 טריפל סי מחשוב בע"מ  ,מנכ"למר רמי נחום, 
 בע"מ 1005מר יריב פאר, מנכ"ל, אינטרנט רימון ישראל 

 

 יםהעתק
 , שר התקשורתגלעד ארדןמר 
 משרד התקשורת ,, מנכ"לאבי ברגרמר 

 מר מימון שמילה, סמנכ"ל בכיר פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת
 , היועצת המשפטית, משרד התקשורתדנה נויפלדגב' 

 בכיר כלכלה, משרד התקשורתמנכ"ל סמר הרן לבאות, 
 סמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי, משרד התקשורתמ"מ , עוזי לוימר 

 , משרד התקשורתסגן ליועצת המשפטית, אריק רשףעו"ד 
 , משרד התקשורתיועצת בכירה למנכ"לגונן, -גב' עדי קאהן

 מר דודו כהן, קמ"ט תקשורת, משרד התקשורת
 איזנברג, מנהלת תחום פניות הציבור, משרד התקשורת-גב' דולי דדון

 מר זאב קידר, מנהל תחום אסדרה ורישוי, משרד התקשורת

 גב' רותי כהן, מנהלת תחום רישוי משולב, משרד התקשורת
 תגב' לאה יאסין, ממונה פיקוח על השירות לצרכן, משרד התקשור

 עו"ד ואיל ג'יג'יני, עוזר ראשי ליועצת המשפטית, משרד התקשורת
 ד"ר יחיאל שבי, דובר, משרד התקשורת
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 רשיון מיוחד למתן שירותי גישה לאינטרנט 
 _______________ בע"מ לחברת

 
 

 תיקון מס' ]  [טיוטת 
 
 

 –)להלן  1511-מ"ב)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התש4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 
)להלן ____________ ששקלתי את טענותיה של ( שהואצלה לי, ויתר סמכויותי על פי כל דין, ולאחר "החוק"

ביום , -------________________, שהוענק ל את הרשיון המיוחד שמספרו אתאני מתקן בז"(, -------" –
 :דלקמןכ________, 

 
 
 

 תיקון 
 6סעיף 

 

במקום "בטלפון" יבוא: "בשיחת טלפון למוקד פניות  7.4.1עיף בסיפא של ס )א( 14
 טלפוני".

אחרי "ככל שקיים" יבוא: ", ובלבד שבעל הרשיון וידא  7.4.1בסיפא של סעיף  )ב(  
 את אמינות הבקשה".

 

אחרי "מספר הטלפון" ולפני "והטופס המקוון" יבוא: "של מוקד הפניות  7.4.4בסעיף  24 

 הטלפוני".
 

 ן תיקו
 7סעיף 

 

 הקיים יבוא: 1.1.1במקום סעיף  34
 

ו, הכל מנויילטיפול בפניות מאויש בעל הרשיון יפעיל מוקד פניות טלפוני  1.1.1 "     
 כמפורט בנספח ד'. "

 

 יבוא: 1.1.1במקום סעיף  4. 
 

מוקד פניות טלפוני יהיה מאויש על ידי צוות עובדים מיומן ומקצועי, בעל  1.1.1 " 
ת מתאימה לטיפול בפניות מנוייו. ככל שנתקבלה תלונה על תקלה כשירו

שהביאה להפסקה מוחלטת של שירותי בעל הרשיון למנוי, יפעל הצוות 
 האמור לאיתור התקלה ויחל בנקיטת צעדים לתיקונה באופן מיידי."

 

 .יבוטלו 1.1.7 עד 1.1.4סעיפים  54 
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תיקון 
 9סעיף 

 

 יבוא: 5.4.4אחרי סעיף  64

בעל הרשיון ימציא למנהל לפי דרישתו דו"ח מוקדי פניות טלפוניים כמפורט  5.4.4 " 
 )ו( בנספח ד'. "1 -)ה( ו1בסעיפים 

 

תיקון 
 11סעיף 

 

 יבוא: 11.1במקום סעיף  74

 מסמכים והקלטות 11.1 " 
 

בעל הרשיון ימסור או יעביר למנהל על פי דרישתו, כל הקלטה או מסמך    
שאותם הוא נדרש לשמור ברשותו, במשך כל תקופת הנוגעים למנוי, 

ההתחייבות האחרונה של המנוי לפחות, ובמידה והמנוי אינו נמצא בתקופת 
 שה( חודשים אחרונים לפחות, וכן במשך ש11עשר )-התחייבות במשך שמונה

( חודשים לפחות לאחר מועד שליחת החשבון הסופי למנוי, כאמור בסעיף 7)
7.10.5." 

 

תיקון 
 פח ד'נס

 

 "מוקדי פניות טלפוניים".-כותרת הנספח תשונה ל 14
 

 .5ישונה לספרור  1הספרור של סעיף  94 
 

 יבוא: 5לפני ספרור  114 
 

 איוש מוקד פניות טלפוני 14  

 

בעניין תקלה שהביאה  םמוקד פניות טלפוני לטיפול בפניות מנויי )א(   
יהיה מאויש במשך  ,למנויבעל הרשיון להפסקה מוחלטת של שירותי 

( שעות ביממה, בכל ימות השנה; בעל הרשיון רשאי 14עשרים וארבע )
 . שלא להפעיל מוקד פניות טלפוני, כאמור, ביום הכיפורים

 

מוקד פניות טלפוני לשם קבלת פניות בכל הנוגע לשירותיו של בעל  )ב(   
 ן:)א(, יהיה מאויש כדלקמ סעיף קטןהרשיון, שאינן פניות כאמור ב
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( שעות ביממה לפחות, בימים א' עד ה', לרבות 14שלוש עשרה ) (1)    
בימי חול המועד סוכות, חול המועד פסח, ערב יום השואה, יום 
השואה וערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות 

( השעות האמורות יימנו בין השעות 14שלוש עשרה ) האיבה;
 ;11:00עד  01:00

 

שישי, ערב ראש השנה, ערב יום  -( שעות לפחות, בימים 5חמש ) (1)    
הכיפורים, ערב סוכות, הושענה רבה, ערב פסח, ערב שביעי של 

פסח, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה 
( השעות האמורות יימנו בין השעות 5חמש ); וערב שבועות

 .14:00עד  01:00
 

 סעיף קטןן רשאי שלא להפעיל מוקד פניות טלפוני, כאמור בבעל הרשיו )ג(   
)ב(, בימי שבת ובמועדי ישראל אלה: שני ימי ראש השנה, יום 
הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג 

 השבועות, וכן ביום העצמאות וביום הבחירות לכנסת. 
 

 גישה למוקד פניות טלפוני 24  
 

חינם  שיחתמוקד פניות טלפוני תהיה באמצעות שירות "כל ישה אל הג   

פניות טלפוני מוקד כל (; בעל הרשיון יאפשר גישה ל1-100למתקשר" )שירות 
 ארצית.-פניםמכל רשת 

 

 פרסום מידע בנוגע לפעילות מוקדי פניות טלפוניים 34  

 

הפניות פרסם את המידע הנוגע לפעילות כל מוקדי בעל הרשיון י )א(   
 באופן בולט וברור בכל אחד מאלה:הטלפוניים שלו 

 

 הסכם ההתקשרות בין בעל הרשיון לבין המנוי; (1)    
 

    (1) 

 

 אתר האינטרנט של בעל הרשיון;

 

    (4) 
 

 ;מדריכי טלפון ומוקדי מודיעין טלפוניים

    (4) 
 

 כל חשבון שהונפק על ידי בעל הרשיון;
 

    (5) 
 

 .ח מטעמו למנוי בעניין הנוגע לשירות הלקוחותמסמך הנשל
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 )א( יכלול את אלה: סעיף קטןהמידע שיפרסם בעל הרשיון כאמור ב )ב(   
 

 של המוקדים; ימי הפעילות (1)    
 

    (1) 
 

 של המוקדים; שעות הפעילות

    (4) 
 

  של המוקדים. מספרי הטלפון

 טיב שירות במוקד פניות טלפוני  4.  
 

 -בנספח זה  )א(   
 

זמן "    
 "המתנה

    

 הזמן הנמדד ממימוש ההתקשרות ועד למענה. -
 

"זמן הקמת     
 שיחה"             

משך הזמן שבין סיום החיוג על ידי הפונה ועד  -
למימוש ההתקשרות בין הפונה לבין מערכת ניתוב 

( המותקנת במוקד הפניות IVRהשיחות הידודית )
 הטלפוני;

 

מענה אנושי הניתן בידי צוות מיומן ומקצועי  - "מענה"               
 ;1.1.4כאמור בסעיף 

 

 ( שניות;5זמן הקמת שיחה לא יעלה על חמש ) )ב(   
 

( דקות. למען הסר ספק, הזמן 7זמן ההמתנה המרבי לא יעלה על שש ) )ג(   
החולף בהעברה מנציג שירות אחד לנציג שירות אחר נכלל בזמן 

 מתנה;הה
 

 ( דקות; 1) תיזמן המתנה ממוצע יומי לא יעלה על ש )ד(   
 

בעל הרשיון לא יתנה מתן מענה בהקשת קוד זיהוי או פרט מזהה  )ה(   
מספר לקוח, מספר טלפון, מספר זהות, קוד סודי או  -כלשהו, לרבות 

 מספר אמצעי תשלום;
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 busy hour)לפוני בכל עת, במקרה של עומס שיחות למוקד פניות ט )ו(   

call attempts) כמות הפונים אשר שיחתם הגיעה לכלל מימוש ,
 ;55% -תפחת מלא התקשרות 

 

בעל יודיע  ,דקות( 4)על שלוש  לעלותזמן ההמתנה צפוי במקרה ש )ז(   
( דקות מתחילת 1לא יאוחר משתי )בהודעה מוקלטת, הרשיון לפונה 

וכי יש ( דקות 4שלוש )הצפוי עולה על כי זמן ההמתנה  ההמתנה,
לצורך קבלת שיחה חוזרת  באפשרותו לעבור לשירות השארת הודעה

 ;או להמתין לקבלת מענה "(שיחה חוזרתממוקד הפניות הטלפוני )"
 

בחר הפונה להמתין למענה, יודיע לו בעל הרשיון בהודעה מוקלטת,  )ח(   
את את מקומו בתור ו( דקות מתחילת ההמתנה, 4לאחר תום שלוש )

כי באפשרותו לעבור בכל רגע לפונה זמן ההמתנה המשוער, וכן יודיע 
. השתנה מקומו של הפונה בתור, יודיע לו בעל לשירות השארת הודעה

הרשיון בהודעה מוקלטת את מקומו החדש בתור ואת זמן ההמתנה 
 המשוער;
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בהודעה מוקלטת, בחר הפונה להשאיר הודעה, ישמיע בעל הרשיון,  )א(   

הנחיה לפונה להשאיר בהודעה המוקלטת את שמו ומספר הטלפון 
 להתקשרות עימו;

 

 הפונה אל הרשיון בעל יחזור, כאמור, הודעה להשאיר הפונהבחר  )ב(   

 השיחה. ההודעה השארת ממועד שעות( 4) משלוש יאוחר לא במענה
 ,יהויז חסימת לגביה הופעלה שלא, מזוהה כשיחה תתבצע החוזרת

(, 1-100של שירות "שיחת חינם למתקשר" )שירות  טלפוןה מספרמ
)ב(, שניתן יהיה לחייג אליו לצורך 1-)א( ו1כמפורט בסעיפים קטנים 

 ;יצירת קשר עם מוקד הפניות הטלפוני
 

התקשר הפונה בשעות בהן מוקד הפניות הטלפוני לא פעיל, יודיע בעל  )ג(   

ושעות פעילות המוקד ימי את  הרשיון לפונה, בהודעה מוקלטת,
ו, ויציע לפונה להשאיר הודעה הכוללת את פרטיו, כאמור פעילות

לא יאוחר הפונה בשיחה חוזרת  לאיחזור בסעיף קטן )א(, ובעל הרשיון 
 מתחילת יום העבודה הבא;שעות ( 4)משלוש 
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פחות משעתיים לפני  , כאמור, הכוללת את פרטיו,הודעההפונה השאיר  )ד(   
ביום העבודה אל הפונה לחזור בעל הרשיון ום יום העבודה, רשאי ת

שעות ממועד תחילת יום  (4) , ולא יאוחר משלושבעל הרשיוןהבא של 
 העבודה;

 

( שניות, לעניין זה, זמן 40יפחת משלושים ) לאזמן הקמת שיחה חוזרת  )ה(   
בעל הקמת שיחה חוזרת הוא  משך הזמן שבין סיום החיוג על ידי נציג 

הרשיון לצורך שיחה חוזרת, ועד לניתוק השיחה על ידו באין מענה על 

 ידי הפונה;
 

בשיחה חוזרת, עם מימוש ההתקשרות על ידי מקבל השיחה, יינתן  )ו(   
 ;IVRמענה מיידי על ידי נציג בעל הרשיון ולא על ידי מערכת 

  

יודיע זרת, השאיר הפונה את פרטיו, כאמור, אך לא ענה לשיחה החו )ז(   
בעל הרשיון לפונה בהודעה מוקלטת את טווח השעות שבמהלכן יחזור 

וכן יציין מספר טלפון שבאמצעותו יוכל הפונה ליצור  פונהה לאשנית 
קשר ישירות עם הנציג שהתקשר אליו, מבלי לקבל מענה של מערכת 

IVR ניסיון לקיים שיחה חוזרת שנייה ייעשה, לאחר שחלפה לפחות .
( שעות 4מניסיון ההתקשרות הראשון, ולא יאוחר משלוש )שעה אחת 

 לאחר ניסיון ההתקשרות האמור;

 

ביצע בעל הרשיון שיחה חוזרת ראשונה אל הפונה בתוך פחות  )ח(   
משעתיים לפני תום יום העבודה והפונה לא ענה, רשאי בעל הרשיון 

שעות  (4) ביום העבודה הבא, ולא יאוחר משלושלחזור אל הפונה 

 ;ממועד תחילת יום העבודה
 

לא ענה הפונה גם לשיחה חוזרת שנייה, ישלח בעל הרשיון אל הפונה   )ט(   
בה יציין מספר טלפון אליו יוכל הפונה להתקשר  הודעה מוקלטת

מבלי לקבל מענה של ישירות מהנציג שהתקשר אליו, לקבלת מענה 
 .IVRמערכת 
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, בסיום מהלך הקמתה של השיחה בין הפונה לבין מוקד פניות טלפוני )א(   
ויצירת תקשורת הידודית בין הפונה לבין  )ב(,1כמפורט בסעיף קטן 

המותקנת במוקד האמור, סדר הנושאים אשר יושמע  IVR-מערכת ה
 כדלקמן:הרצוי, יהיה ניתוב באוזני הפונה ואשר יאפשר לו בחירה של ה
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 ";1למענה אנושי בנושא בירור חשבון, לחץ " (1)    
 

 ";1"למענה אנושי בנושא הפסקה או ניתוק שירות, לחץ  (1)    
 

 ";4"למענה אנושי בנושאים אחרים, לחץ  (4)    
 

 ".4"למענה קולי בנושאים שונים, לחץ  (4)    
 

", כאמור, לא ינותב הפונה 1" או "1לאחר בחירת הפונה בנושא " )ב(   
 אפשרויות נוספות וימתין לקבלת מענה.ל
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, ירור חשבוןהנוגעים לברשיון יקליט כל שיחה שבוצעה בנושאים הבעל    
החל ממועד מימוש ההתקשרות בין הפונה  או ניתוק שירותת שירות הפסק

ת בעל הרשיון ישמור ברשותו את  הקלט .ועד לסיומה IVR-לבין מערכת ה
לפרק זמן כמפורט במערכות המידע שלו,  השיחה תוכן תיעוד אתו השיחה
 ,על פי דרישתו ,שיהיו זמינים למסירה או להעברה למנהלבאופן , 11.1בסעיף 

 .השיחהביצוע ( ימי עבודה מיום 5וזאת תוך חמישה )
 

 דיווחים 14  
 

י בעל הרשיון יפיק בסופו של כל יום עבודה, לגבי כל מוקד פניות טלפונ )א(   
שהוא מפעיל, דו"ח יומי שיכלול את הפרטים המפורטים להלן, על פי 

 סדר הופעתם:
 

 "(;הכולל המספרהמספר הכולל של השיחות באותו יום )" (1)    
 

 זמן ממוצע להקמת שיחה; (1)    
 

מספר השיחות שקיבלו מענה, והאחוז שהן מהוות מתוך המספר  (4)    

 הכולל;
 

בהן השאיר הודעה לצורך שיחה חוזרת, והאחוז  מספר השיחות (4)    
 שהן מהוות מתוך המספר הכולל;
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מספר השיחות שלא הושארה בהן הודעה לצורך שיחה חוזרת,  (5)    
והשיחה נותקה במהלך זמן ההמתנה, והאחוז שהן מהוות מתוך 

 המספר הכולל;
 

 מספר השיחות אשר קיבלו מענה בתוך זמן ההמתנה המרבי  (7)    
( דקות(, והאחוז שהן מהוות מתוך מספר השיחות 7)שש )

 שקיבלו מענה;
 

( דקות מעבר לזמן 5מספר השיחות אשר קיבלו מענה עד חמש ) (1)    
ההמתנה המרבי, והאחוז שהן מהוות מתוך מספר השיחות 

 שקיבלו מענה;
 

( דקות מעבר לזמן 10מספר השיחות אשר קיבלו מענה עד עשר ) (1)    
ה המרבי, והאחוז שהן מהוות מתוך מספר השיחות ההמתנ

 שקיבלו מענה;
 

( דקות 15מספר השיחות אשר קיבלו מענה עד חמש עשרה ) (5)    
מעבר לזמן ההמתנה המרבי, והאחוז שהן מהוות מתוך מספר 

 השיחות שקיבלו מענה;
 

( דקות מעבר 10מספר השיחות אשר קיבלו מענה עד עשרים ) (10)    
תנה המרבי, והאחוז שהן מהוות מתוך מספר השיחות לזמן ההמ

 שקיבלו מענה;
 

( 10מספר השיחות אשר קיבלו מענה לאחר שחלפו מעל עשרים ) (11)    
דקות מעבר לזמן ההמתנה המרבי, והאחוז שהן מהוות מתוך 

 מספר השיחות שקיבלו מענה;
 

 זמן ההמתנה הממוצע לגבי השיחות אשר קיבלו מענה; (11)    
 

מספר השיחות החוזרות ביום העבודה לגבי ניתן הדו"ח  (14)    

 "(;המספר הכולל לשיחות חוזרות)"
 

מספר השיחות החוזרות שבוצעו בתוך הזמן המרבי לשיחה  (14)    
 חוזרת, והאחוז שהן מהוות מתוך המספר הכולל לשיחה חוזרת;
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לשיחה  מספר השיחות החוזרות שבוצעו לאחר הזמן המרבי (15)    
חוזרת, והאחוז שהן מהוות מתוך המספר הכולל לשיחות 

 חוזרות;
 

בעל הרשיון יפיק בסוף כל שבוע, ולא יאוחר מיום העבודה הראשון  )ב(   
בשבוע העוקב, דו"ח שבועי לגבי כל מוקד פניות טלפוני שהוא מפעיל. 
הדו"ח השבועי  יכלול את כל הנתונים המפורטים בסעיף קטן )א( לעיל 

עניין דו"ח יומי, על פי סדר הופעתם בהתייחס לכלל הנתונים ל

 המצטברים של השבוע שחלף;
 

בעל הרשיון יפרסם באתר האינטרנט שלו את הדו"ח השבועי, לגבי כל  )ג(   
מוקד פניות טלפוני שהוא מפעיל, לא יאוחר מיום העבודה הראשון 

הדו"ח את  בשבוע העוקב לשבוע אליו מתייחס הדו"ח, ויציין בכותרת
התקופה אליה מתייחס הדו"ח. כל דו"ח שבועי, כאמור, יפורסם באתר 

 האינטרנט של בעל הרשיון במשך שנה אחת לפחות;
 

לכל היותר,  2הגישה לדו"ח השבועי תתאפשר באמצעות שתי הקלקות )ד(   
 מדף הבית באתר האינטרנט של בעל הרשיון.

 

ומיים לפי סעיף קטן )א( ואת בעל הרשיון ישמור את הדו"חות הי )ה(   

הדו"חות השבועיים לפי סעיף קטן )ב( למשך שנה לפחות מיום 
הפקתם, וימסרם לידי המנהל או יעבירם אליו, על פי דרישתו, 

 במתכונת ובלוחות הזמנים שיקבע המנהל לעניין זה;
 

דו"ח שיימסר למנהל כאמור בסעיף קטן )ה(, ילווה בתצהיר של  )ו(   
גע בדבר אצל בעל הרשיון, המאשר את נכונותם של סמנכ"ל הנו

 הנתונים המפורטים בדו"ח.
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 __________  התשע"ד
      __________(1014) 

 ________________ 
 אבי ברגר  

 המנהל הכללי
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או לחיצה על כפתור  Enterהצבת הסמן במחשב על קישור בדף האינטרנט והפעלתו בלחיצה באמצעות מקש  –לעניין זה "הקלקה" משמעה  

 העכבר.


